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«Πξνκήζεηα αλαιώζηκωλ πιηθώλ γηα
εθηππωηέο, θωηνηππηθά κεραλήκαηα &
fax, γξαθηθήο ύιεο θαη εηδώλ γξαθείνπ
θαη ραξηηνύ κεραλνγξάθεζεο θαη
πνιιαπιώλ εθηππώζεωλ γηα ηηο
αλάγθεο ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ
Αηγηαιείαο»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΟ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ
Γ/ΝΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΟΡΓΑΝΩΗ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ, ΟΡΓΑΝΩΗ & ΣΠΕ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
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εξγνζηαζηαθώλ

αλαιώζηκσλ εθηππσηώλ, θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ & ζπζθεπώλ fax, γξαθηθήο ύιεο θαη
εηδώλ γξαθείνπ θαη ραξηηνύ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ, γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο γηα ην έηνο 2017, κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη
ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή αλά νκάδα εηδώλ ή γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ). Αλαιπηηθόηεξα, νη
απαηηνύκελεο πνζόηεηεο δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνβιεθζνύλ εθ ησλ πξνηέξσλ θαη σο
ηνύηνπ νη πνζόηεηεο ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ είλαη ελδεηθηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί
ε ζπλνιηθή πξνζθεξόκελε ηηκή πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζε θάζε κία από ηηο πξνζθνξέο πνπ
ζα ζπγθεληξσζνύλ. Αλαθνξηθά κε ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό, ζε πεξίπησζε
αλαληηζηνηρίαο ηνπ θσδηθνύ ηνπ κειαληνύ, ππεξηζρύεη ην κνληέιν ηνπ εθηππσηή –
θσηναληηγξαθηθνύ - fax. Οη ηειηθέο πνζόηεηεο αλά είδνο θαη ηύπν κεραλήκαηνο, ζα
θαζνξίδνληαη ζηαδηαθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηα ελεξγά κεραλήκαηα πνπ
δηαζέηεη
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κεραλεκάησλ), κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ην πξνϋπνινγηζζέλ πνζό θαη γηα κία ρξνληθή
πεξίνδν ελόο ρξόλνπ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο ή κέρξη εμαληιήζεσο
ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ.
Ο αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζε ηκεκαηηθέο παξαδόζεηο ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ,
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, κεηά από έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο
θαη κέζα ζηνλ θαζνξηζκέλν από ηε ζύκβαζε ρξόλν. Ωο εθ ηνύηνπ, νη πνζόηεηεο θαη νη
θσδηθνί ηνπο αλαθέξνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ελδεηθηηθνύο πξνϋπνινγηζκνύο ηνπο. Οη
ηηκέο βάζε ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε ε κειέηε, είλαη ηηκέο εκπνξίνπ.
Δηδηθόηεξα ε πξνκήζεηα αθνξά ηηο εμήο θαηεγνξίεο:
Καηεγνξία
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κεραλήκαηα & ζπζθεπέο fax πνζνύ 38.542,00 επξώ, πιένλ ΦΠΑ 24% ήηνη 9.250,08
επξώ, ζύλνιν νκάδαο 47.792,08 επξώ.
Καηεγνξία Β: Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη εηδώλ γξαθείνπ πνζνύ 5.241,00 επξώ,
πιένλ ΦΠΑ 24% ήηνη 1.257,84 επξώ, ζύλνιν νκάδαο 6.498,84 επξώ.
Καηεγνξία Γ: Πξνκήζεηα ραξηηνύ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεωλ
πνζνύ 4.588,50 επξώ, πιένλ ΦΠΑ 24% ήηνη 1.101,24 επξώ, ζύλνιν νκάδαο 5.689,74
επξώ.

Σα αλαιώζηκα ζα δειώλεηαη όηη είλαη γλήζηα, θαηλνύξγηα, απζεληηθά από ηνλ
θαηαζθεπαζηή θαη όρη απνκηκήζεηο ή ζπκβαηά θαη θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα κελ
πξνθιεζνύλ βιάβεο ζηηο ζπζθεπέο. Πξέπεη λα θέξνπλ ζηε ζπζθεπαζία ηνπο ην
ζήκα CE θαη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, ε νπνία λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο κεηά από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο από ηνλ Δήκν. Πξέπεη
λα είλαη πξωηνγελή θαη όρη αλαγνκωκέλα, αλαθαηαζθεπαζκέλα ή ρξεζηκνπνηεκέλα
θαζώο επίζεο πξέπεη λα είλαη αλαγλωξηζκέλα θαη εγθεθξηκέλα από ηηο
θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ηωλ κεραλεκάηωλ ζηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνύλ, ωο πξνο
ηε ιεηηνπξγηθή αμηνπηζηία θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνπλ απηέο.
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνη εθηππσηέο, θσηνηππηθά ή ζπζθεπέο fax θξηζνύλ πέξαλ
νηθνλνκηθήο επηζθεπήο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη εθόζνλ δελ έρνπλ παξαδνζεί
ηα αληίζηνηρα κειάληα ηνπο, δύλαηαη ν Γήκνο λα δεηήζεη εληόο ηνπ ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο
ηεο ζύκβαζεο ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε αλαιώζηκα άιισλ εθηππσηώλ, θσηνηππηθώλ,
fax πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξνύζα ρσξίο πξόζζεηε επηβάξπλζε.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε
γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο, είηε επηκέξνπο γηα θάζε νκάδα. Πξέπεη λα πξνζθέξνπλ
όια ηα είδε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα
νξηζκέλα είδε κίαο νκάδαο.
Ο πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 48.371,50 επξώ, ζπλνιηθά κε ΦΠΑ
24% ζα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 59.980,66 επξώ θαη ζα θαιπθζεί από ίδηα έζνδα ηνπ
Γήκνπ. Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε
ρακειόηεξε πξνζθνξά αλά νκάδα εηδώλ θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί από Γεκνηηθνύο πόξνπο.
Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνπο Κ.Α. ησλ εμόδσλ 10-6673 (αλαιώζηκα πιηθά γηα εθηππσηέο,
θσηνηππηθά κεραλήκαηα & ζπζθεπέο fax), 10-6612 (γξαθηθή ύιε θαη είδε γξαθείνπ) θαη
10-6613 (ραξηί κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 ζηνπο νπνίνπο έρεη πξνβιεθζεί αλάινγε πίζησζε.
Η πξνζθεξόκελε ηηκή ή/θαη έθπησζε αλά είδνο ζα είλαη ζηαζεξή θαη
ακεηάβιεηε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη δελ ππόθεηηαη γηα θαλέλα ιόγν ζε
αλαζεώξεζε. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξόκελσλ πιηθώλ, ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηελ
ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ παξόληνο ηεύρνπο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.

Αίγην, 17/3/2017
O πληάμαο

Ο Ειέγμαο

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Γ/ληεο Πξνγξακ/ζκνπ, Οξγάλσζεο,
Πιεξνθνξηθήο & Σνπηθήο Αλάπηπμεο
Καλειιήο Παλαγηώηεο
ΠΔ- Μεραληθόο Η/Τ &
Πιεξνθνξηθήο

Αλαγλωζηόπνπινο Μηραήι
ΠΔ – Μεραληθόο Παξαγσγήο &
Γηνίθεζεο

Αζαλαζίνπ Ειεπζέξηνο
ΣΔ – Πνιηηηθόο Μεραληθόο

